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V srpnu dojde k nárůstu ceny vodného a pevné složky za
vodné
Od 1. 8. 2016 dojde v obci k úpravě cen vodného a pevné složky za
vodné. Vyjádření k nastalé situaci podal pan Ing. Pavel Pajtl – vedoucí
zákaznického útvaru Vodárny Plzeň, a.s.:
Vážený odběrateli,
informujeme Vás, že vlivem nárůstu nákladů na vodu předanou ze systému
Starý Plzenec v souvislosti se zvýšením nájemného z důvodu plnění
dotačních podmínek na samofinancovatelnost vodohospodářské
infrastruktury v rámci nového koncesního modelu provozování dojde
s účinností od 1. 8. 2016 k nárůstu ceny vodného a pevné složky za vodné.
Na základě těchto skutečností dojde s účinností od 1. 8. 2016 včetně,
k úpravě cen vodného a pevné složky za vodné v lokalitě Štěnovice, kdy
nové ceny vodného a pevné složky za vodné budou uveřejněny na úřední
desce obecního úřadu a zároveň na webových stránkách provozovatele
www.vodarna.cz. Naše společnost si je vědoma zvýšeného nároku na
zjištění stavu měřících zařízení k poslednímu dni před změnou ceny
s ohledem na velmi krátký časový úsek pro jejich získání, a proto žádá
všechny odběratele o zaslání kontrolního samoodečtu.
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Z tohoto důvodu obdrží každý odběratel informativní dopis se žádostí o
zaslání kontrolního samoodečtu provedeného 31. 7. 2016. V dopise bude
popsán postup, jakým způsobem a jakými možnostmi lze samoodečet
provést a doručit naší společnosti.
Zároveň bude také popsán postup, pokud kontrolní samoodečet naše
společnost neobdrží v daném termínu.
Pro případné další informace se obracejte na zákaznickou linku
841 140 140, písemně na adresu zc@vodarna.cz nebo osobně na
zákaznické centrum.
autor: Ing. Pavel Pajtl
Vodárna Plzeň, a.s.

Zásobníky pro sáčky na psí exkrementy
Začátkem června byly na některých místech v obci umístěny plechové
zásobníky pro sáčky na psí exkrementy. V současné době je po obci
rozmístěno třináct těchto zásobníků instalovaných nad zelenými plastovými
koši. Věříme, že budou pejskaři této možnosti hojně využívat a veřejné
prostranství tak bude ušetřeno páchnoucích hromádek našich chlupatých
kamarádů.
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WiFi-free nově
zastávkách

na

obecním

úřadě

i

autobusových

Na budově štěnovického obecního úřadu bylo umístěno komunikační
zařízení, které zajišťuje volný přístup k internetu. Takzvaná „wifina“ bude
sloužit pro připojení k internetu návštěvníkům obecního úřadu a čekajícím
cestujícím na autobusových zastávkách v ulici Čižická.

Zvláštní užívání místní komunikace
Upozorňujeme občany, kteří připojují nemovitost ve svém vlastnictví na
inženýrské sítě (vodovod, plynovod atd.), aby nezahajovali výkopové
práce bez řádného rozhodnutí vydaného silničním správním úřadem
(Obecní úřad Štěnovice) příslušným dle § 40 odst. 5 písm. c) zákona č.
13/1997 Sb. a podali na podatelně obecního úřadu řádně vyplněnou žádost
o zvláštní užívání místní komunikace. V souladu s vydaným rozhodnutím
bude sepsán protokol o předání a převzetí dotčeného pozemku. Zhotoviteli
stavebních prací bude vyměřena platební výměra za zábor obecního
pozemku výkopem a výkopkem. Platba je vyměřována dle OZV č. 1/2015
o místním poplatku za zábor veřejného prostranství (jedná se o
symbolickou částku).

Prodejna Skupiny COOP bojuje s otázkou personálního
obsazení
Občanů znepokojených počínáním maloobchodní prodejny Skupiny COOP
ve Štěnovicích přibylo, načež vyvstaly obavy o další působení prodejny
v obci. Podle informací z řad vedení maloobchodního řetězce
Západočeského konzumního družstva Plzeň stojí za problémy otázka
personálního obsazení prodejny, avšak trvalé uzavření obchodu se
rozhodně nechystá. S nešvary ohledně personálního obsazení podle všeho
bojuje vedení řetězce i na jiných místech kraje.
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Doufejme, že se vedení ZKD Plzeň podaří dotáhnout tento boj do
vítězného konce a zákazník se zase bude těšit ze široké nabídky
nejrůznějšího zboží.

Lípy na náměstí byly odborně prořezány
Ve druhé polovině června došlo k odbornému prořezu patnácti lip
nacházejících se na Štěnovickém náměstí. Prořezu vzrostlých stromů
předcházel podrobný dendrologický průzkum, během něhož bylo u několika
jedinců navrženo instalovat dynamickou vazbu koruny. Následně bylo
provedeno několik bezpečnostních řezů, kdy byly odstraněny suché a
mechanicky poškozené větve. Došlo také k celkovému zlepšení vitality dřevin
a to odstraněním zbytečných či zalomených větví.
(jp)

(Ne)chtěné dědictví církevního reformátora a věrozvěstů ze
Soluně
Minulý rok jsme si připomněli 600 let od upálení náboženského myslitele,
reformátora církve a kazatele Mistra Jana Husa. Při této příležitosti došlo
také k uctění Husovy památky u štěnovického Husova pomníku
nacházejícího se na rozcestí ulic Losinská, K Hájovně a V Podlesí. Také
letos jsme si připomněli tuto významnou událost českých dějin. O den
dříve, tedy 5. července, jsme zase vzpomněli na příchod Slovanských
věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Současná doba se zdá být těmto událostem a
jejich významu naprosto cizí, přesto jsem přesvědčen, že i v naší obci se
najdou tací, pro něž nejsou tyto svátky jen symbolem odpočinku od
každodenního pracovního vytížení. Rostoucí nestabilita a vrtkavost na poli
mezinárodní politiky uschopňuje mnohé k nalézání opravdových jistot
skrývajících se v neměnných duchovních hodnotách. Odkaz Jana Husa a
jemu podobných osobností věru není zcela zapomenut...
autor: Jan Polívka,
místostarosta
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Rehabilitace
V prvním patře Zdravotnického střediska ve Štěnovicích (Štěnovické
náměstí 330) jsou občanům nově k dispozici služby odborné fyzioterapie a
léčebné rehabilitace. Služby zajišťuje Mgr. Helena Hlaváčová, ordinační
doba je v úterý od 13 do 21 hodin a v pátek od 16 do 21 hodin, GSM: +420
604 549 977.

V červenci jubilea oslaví
Božena Alblová, Na Šancích
Stanislav Hofhans, V Podlesí
Lubomír Štros, Čižická
Ladislav Cink, Lipová
Jan Greif, Třešňová
Dáša Hyťhová, Plzeňská
Ladislav Hubač, Čižická
Libuše Trojanová, Příčná
Josef Hodek, Akátová
Božena Hodková, Akátová
Marie Hartmannová, Štěnovické
nám.
Jaroslava Kotábová, Čižická
Václav Šipla, Losinská
Jan Kapic, Buková
Václav Kokoška, Třešňová
Jaroslav Šesták, Štěnovické nám.
Jaroslav Dryml, Buková
Květuše Finková, Buková
Jan Klokan, V Potocích
Libuše Alblová, Losinská
Blanka Růžičková, Čižická
Josef Ledvina, Akátová
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Ze základní školy ve Štěnovicích:
Okresní atletické závody v Přešticích
Žáci a žákyně ZŠ Štěnovice se 17. května účastnili tradičních okresních
atletických závodů „Pohár rozhlasu.“ Do závodů nastoupilo 38 závodníků
a závodnic z 6. až 9. ročníků.
Závody probíhaly v soutěži družstev i v soutěži jednotlivců. Výkon
každého člena družstva byl pro celkové umístění velmi důležitý. V tomto
duchu také všichni naši závodníci bojovali o každý potřebný bod a v
konkurenci jedenácti základních škol okresu nezklamali. V jednotlivých
disciplínách soupeřilo o prvenství přes 400 žáků a žákyň. Naši
reprezentanti podali úžasný výkon a tomu odpovídaly konečné výsledky. V
kategorii jednotlivců získali celkem 8 medailí, v kategorii družstev si
odváželi 3 poháry.
Ti, kteří byli nejúspěšnější, jsou:
Teodor Kubišta 8. A - 1. místo ve skoku dalekém
Anna Hecová 9. A - 2. místo v běhu na 60 m
Marie
Ornetová
8.
B
2.
místo
ve
vrhu
koulí
Jan Medek 7. B - 3. místo v hodu míčkem a 3. místo v běhu na 1000 m
Šárka Prokopová 6. B - 3. místo ve skoku dalekém
Leoš Šupík 8. B - 3. místo v běhu na 60 m
Miroslav Černý 7. A - 3. místo v běhu na 60 m.
Úspěšná byla také naše družstva v soutěži štafet, kde družstvo starších
žákyň získalo 1. místo, družstvo starších žáků 2. místo a družstvo mladších
žáků 3. místo.
Konečný výsledek byl pro naši školu velkým úspěchem. V soutěži
družstev získaly starší žákyně pohár za 2. místo, také starší žáci získali
pohár za 2. místo a mladší žáci vybojovali pohár za 3. místo.
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I když mladší žákyně v závodě podaly průměrný výkon a obsadily 7.
místo, zaslouží si uznání, neboť většina z nich startovala na takových
velkých závodech poprvé.

autor: Mgr. Libuše Kučerová,
učitelka ZŠ Štěnovice

Technický kroužek
Ve spolupráci s firmou Streicher byl založen technický kroužek pod
vedením mistra výrobního výcviku pana Marka. Ten si na první kroužek
přivedl i pomocníky z řad učňů firmy Streicher (také našich bývalých
spolužáků) a schéma k zapojení kapesní svítilny s ledkovými diodami a
dalšími elektrotechnickými součástkami. Byli jsme seznámeni se
schématickými značkami těchto součástek, abychom dokázali přečíst
schéma zapojení. Pak už jsme mohli sestavit jednoduchý obvod naší
lampičky. Součástky jsme museli vodivě propojit letováním. Odměnou za
naši práci byla funkční kapesní svítilna. Na druhém kroužku pan Marek po
dohodě s paní Hubačovou připravil výrobu velkých dřevěných "kamenů"
na hru dáma, kterou chceme prvně vyzkoušet při školní akademii a pak ji
věnovat školní družině.
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Nejdříve jsme si pomocí
úhelníku a zadaných rozměrů
narýsovali osmiúhelník na
připravené prkno, který jsme
pilkou hrubě ořízli. Pak
následovala práce s rašplí a
pilníkem. Přestože jsme
nebyli v práci s tímto
nářadím žádnými nováčky,
podařilo se nám každému
vyrobit pouze dva kameny, než čas vypršel. Už se těšíme na další schůzku,
čím nás pan Marek překvapí.
autor: Žáci technického kroužku

Školní akademie
Dne 4. 6. 2016 se uskutečnily na
štěnovické škole oslavy k 25 letům
spolupráce s partnerskou školou v
Tiefenbachu. Naši školu poctili svojí
návštěvou kolegové z partnerské školy
pod vedením paní ředitelky Melitty
Bittner, starostové obce Trefelstein
pan Helmut Heumann, místostarosta
obce
Tiefenbach
pan
Josef
Königsberg, ředitel školy ve Walderbachu pan Stefan Höchbauer, zástupci
rodičů a 20 žáků z Tiefenbachu. Dále poctili naši školu svojí účastí i
představitelé obce pan starosta Petr Slavík, pan místostarosta Jan Polívka a
starostové okolních obcí. Žáci a učitelé školy dlouho dopředu připravovali
pestrý program pro rodiče a žáky, který probíhal v celém areálu školy.
Hlavním počinem programu bylo zdobení konstrukce „strom přátelství“,
která je usazena na školním dvoře.
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Její dekorování probíhalo za účasti vystoupení mažoretek, folklorního
souboru Mladinka a dětského sboru poskládaného z talentovaných
zpěvaček, zpěváků a flétnistek štěnovické školy a žáků z Tiefenbachu.
(zkráceno, více na webových stránkách školy)
autor: Mgr. Veronika Králová, Mgr. Petr Liška
učitelka, ředitel ZŠ Štěnovice

Spolupracujeme již 25 let
V pátek 17. 6. 2016 se konala druhá oslava pětadvacetiletého přátelství mezi
školami Štěnovice a Tiefenbach. Tentokrát proběhl program na německé straně
hranic. Tiefenbach navštívil téměř celý učitelský sbor, žáci účinkující
v gymnastickém a tanečním vystoupení a štěnovický místostarosta Jan Polívka.
Hlavní program začínal v půl jedenácté. Jelikož se na partnerství obou škol
pohlíží jako na významný počin odstraňující bariéry a spolupráce trvá tak dlouho,
byla oslava v centru zájmu nejen představitelů obou škol, ale i starostů několika
obcí v pohraničí a politických představitelů. Kulturní program byl kombinací
proslovů a dětských vystoupení, z nichž nás zejména oslovilo secvičení české
písně "Já jsem muzikant“ žáky školy z Tiefenbachu. Po formální části dne byl
prostor pro prohlídku školy, občerstvení a zábavné aktivity pro děti, které se
konaly v tělocvičně i ve třídách. Velký úspěch sklidil kurz žonglování. Příjemný
den si užili dospělí i děti.
autor: Mgr. Ivana Vopatová, Mgr. Hana Bradová,
učitelky ZŠ Štěnovice
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Z mateřské školy Štěnovice:
Ekofarma

Konec školního roku je časem výletů a cest za poznáním. My jsme se
vydali do Útušic na Ekofarmu paní Marunové, která se zaměřuje hlavně na
výrobky z kozího mléka. Jeli jsme linkovým autobusem (25 dětí + 2
učitelky). Děti spontánním výkřikem: „A jedeme", jistě pobavily i ostatní
cestující. Na Ekofarmě jsme si nejprve prohlédli dvůr, zemědělské stroje,
děti zaujal traktor, kde mohly posedět za volantem. Nejvíce jsme se těšili
na zvířátka - kozy, slepice, ovce, krávu. Některé děti si vyzkoušely i jejich
krmení. Potom nám paní Marunová ukázala, jak se kozí sýr vyrábí a paní
Nekolná zadělala na domácí chléb. Děti asistovaly, ochutnávaly, bylo to
výborné, nic nezbylo. Zpáteční cestu do Štěnovic jsme šli pěšky!
Unaveni, ale spokojeni z vydařeného výletu, jsme se ve zdraví vrátili do
naší školky.
autor: Václava Volfová a Dana Řeháková,
učitelky MŠ Štěnovice
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Ukázka hasičské techniky pro děti z MŠ
Všechny
děti
(přítomno 120 dětí)
z Mateřské školy
Štěnovice
mohlo
oslavit Mezinárodní
den
dětí
zcela
netradičně, a to
ukázkou hasičské
techniky „ušité" na
míru předškolnímu
věku.
Díky profesionálnímu hasičovi (a mimo jiné otci jednoho z dětí MŠ) panu
Slachovi, dorazila do blízkosti MŠ tři hasičská vozidla v plné výbavě a
spolu s nimi skupina hasičů, která byla neuvěřitelně ochotná, vstřícná a
trpělivá k všetečným požadavkům dětí. Děti si mohly vyzkoušet hasičské
oblečení, různé typy hasičských proudnic - plně funkční a s plnou nádrží mohly se do aut posadit, ale asi největším překvapením byla ukázka
hasičské plošiny „až do nebes." Hasiči děti opouštěli s ukázkou hasičských
sirén. Samotné děti byly oslavou MDD nadšeny a nezbývá než dodat, že
většina z nich je teď rozhodnutá stát se HASIČEM! Tímto bychom chtěli
za všechny děti i pedagogický sbor panu Slachovi i jeho kolegům
poděkovat. Ukázali a připomněli dětem, jak je jejich povolání významné,
důležité a přitom neopomněli lidskou stránku jejich povolání.
autor: Bc. Lucie Miškovičová,
učitelka MŠ Štěnovice
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Sportovní střípky:
Fotbal:
Muži zakončili sezónu na třetím místě
Tým mužů dokázal natáhnout sérii bez porážky na úctyhodných 15 utkání a i
díky tomu se umístil na konečném 3. místě v tabulce 1. B třídy. Nejdříve jsme
vysoko zvítězili na půdě Merklína 2:7, poté jsme doma remizovali s nejlepším
celkem soutěže Chlumčany 1:1. V dalším zápase jsme ukončili dlouhou sérii
bez porážky v Přešticích, kde jsme prohráli s místní rezervou 3:2.
V posledním utkání sezóny jsme porazili v derby tým z Losiné 4:1. Tím
pádem se nám podařilo splnit naše předsezónní cíle, kdy jsme se chtěli vrátit
zpět do horních příček tabulky. Tomáš Belan se stal zároveň nejlepším
střelcem 1. B tříd, když dokázal konta soupeřů zatížit celkem 19 brankami.
Tým mužů jsme už během jara začali připravovat na novou sezónu. U týmu
bude i nadále pokračovat trenér Lodr. Vzhledem k současnému úzkému kádru
bude tým posílen o několik hráčů. Příležitost dostanou i někteří odchovanci,
nicméně záleží pouze na nich, jak se chopí své šance.
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V úterý 21. června odehráli muži v rámci rozlučky se sezónou přátelský zápas
s hokejovým týmem HC Škoda Plzeň. V zápase jsme představili i několik
potenciálních posil našeho týmu. Doufáme, že se všichni zapojí do letní
přípravy A-týmu.

Společné předzápasové foto s týmem HC Škoda Plzeň.
Jak již bylo zmíněno dříve, týmu žáků se sezóna příliš nepovedla a skončili na
předposledním 7. místě. Příští sezónu posílí tým žáků nadějní hráči starší
přípravky, takže pevně věříme, že se posuneme na vyšší příčky. Nejlepším
střelcem týmu byl Tomáš Fink, který dokázal v sezóně vsítit celkem 18
branek.
Starší přípravka odehrála výborně jarní část sezóny. Kluci dokázali zvítězit
osmkrát z celkem deseti zápasů. Tým okolo Vaška Finka, Petra Brejchy,
Alexe Staňka, Zdeňka Albla či Patrika Šilhánka předváděl po celou sezónu
velmi povedené výkony a odměnou klukům je konečné druhé místo v tabulce
soutěže.
Stará garda si počíná v lize starých gard také velmi obstojně a po sedmi
zápasech má na kontě šest vítězství.
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Děkujeme všem fanouškům, sponzorům, trenérům, rodičům našich mladých
fotbalistů i všem ostatním, kteří se kolem fotbalu pohybují a pomáhají nám, za
jejich podporu a čas během celé sezóny. Děkujeme a těšíme se opět na
viděnou po letní pauze.
autor: Petr Lodl,
předseda oddílu

Hasičské okénko:
Výjezd do Čižic a hasičská soutěž
Další výjezd do Čižic! Letos už potřetí jsme zasahovali v sousední obci. Ve
čtvrtek 26. května jsme krátce před čtvrt na devět ráno vyjížděli na požár
rodinného domu. Po příjezdu na místo a provedeném průzkumu jsme zjistili,
že došlo "pouze" k zahoření elektroinstalace pod střechou přízemního domu.
Na hašení byl nasazen vysokotlaký proud z naší cisterny. Přesné místo požáru
bylo lokalizováno pomocí termokamery profesionálních hasičů z Přeštic.
Poplach byl vyhlášen i místní jednotce a jednotce HZS ze stanice PlzeňSlovany. Vyšetřovatel po dohodě s majitelem stanovil škodu ve výši 10 000
Kč a uchráněné hodnoty 2 miliony korun.
Dne 12. června 2016 jsme se dozvěděli smutnou zprávu. Ve věku 91 let
zemřel náš dlouholetý člen pan Miloslav Ebenstreit.
Poslední červnovou sobotu se na školním hřišti konala tradiční soutěž O
Štěnovického kance. Letos se tohoto sportovního klání zúčastnilo 5 družstev
žen a 12 družstev mužů. Kompletní výsledky viz. níže v tabulkách.
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Kategorie ŽENY
Družstvo SDH

Čas 1. kolo

Čas 2. kolo

Pořadí

18:83

19:30

1.

N

23:31

5.

Želčany

21:56

23:91

4.

Útušice

21:08

19:89

2.

Chlum

21:14

21:34

3.

Štěnovický Borek
Šťáhlavice

Kategorie MUŽI

Štěnovice

18:88

Umístění
po základním
kole
6.

Štěnovický Borek

17:39

3.

17:33

2.

Želčany

19:72

8.

---

8.

Šťáhlavice

26:47

10.

---

10.

Útušice

17:14

1.

16:58

1.

Robčice „A“

38:50

11.

---

11.

Chlum

18:84

5.

18:70

5.

Nezbavětice

26:14

9.

---

9.

Tymákov

18:44

4.

18:34

4.

N

12.

---

12.

Robčice „B“

17:25

2.

---

7.

Nebílovy

19:23

7.

18:20

3.

Družstvo SDH

Starý Plzenec

Čas
v 1. kole
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Finálový
čas

Celkové
umístění

20:14

6.

autor: SDH Štěnovice
strana 17

Zápisky z cest štěnovického cestovatele:

Správný Gruzínec pije jako Dán!

Putování Gruzií připomíná návrat o 30 let zpátky.
Opět je tady den, kdy na stránkách www.cestujlevne.com vidím lákavou
nabídku letecké nízkonákladové společnosti Wizz Air z Polska do Gruzie.
Cena za letenku Katowice-Kutaisi-Katovice je neuvěřitelných 108 PLN (v
přepočtu 665 Kč) a tak neváhám a kupuji letenky rovnou dvě. Jednu pro mě,
druhou pro mého kolegu cestovatele Honzu z Plzně.
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Za dva měsíce s Honzou nasedáme do auta a po dálnici směr Praha, Brno,
Ostrava, Bohumín vyrážíme. Letiště Katowice je vzdálené pouze 75 km od
Bohumína, pro české cestovatele nabízí parkování auta o 90% levněji (přímo
na letišti je nutné na informacích vyzvednout slevovou kartičku). Za týdenní
parkování tedy platíme místo původních 160 PLN (v přepočtu 976 Kč) pouze
15 PLN (v přepočtu 92 Kč). Letiště Katowice je velmi malé, snadné na
orientaci. Svou velikostí (mimo letištní dráhu) připomíná spíše plzeňské
autobusové nádraží, proti Praze a dalším letištím je to rozdíl!
Po dvou hodinách letu přistáváme v gruzínském Kutaisi, jedná se o druhé
největší město Gruzie s 200 000 obyvateli. Nasedáme do autobusu a vyrážíme
230 km do hlavního města Tbilisi, což odpovídá vzdálenosti Brno-Praha.
Gruzie dříve patřila bývalému Sovětskému svazu. Musíme s Honzou uznat, že
pozůstatky jsou stále znát. Cesty jsou velké, města špinavá, domy šedivé.
Cestou mezi městy vidíme stáda koz, dobytka, gruzínské ženy pracující na
polích, muže v koňských povozech… Připadáme si, jako by se čas vrátil
minimálně o 30-40 let.
Gruzie není jen kulturní šok. Musíme s Honzou uznat, že má i spoustu
krásných míst. Cestovní ruch a turismus se v této zakavkazské zemi teprve
probouzí, a tak jsou lidé milí, skromní, nezištně pomáhají a ceny za zboží jsou
opravdu velmi nízké. Musíte se pouze smířit s tím, že budete neustále středem
pozornosti a stále se na vás bude někdo dívat. V hlavním městě Tbilisi se nám
asi nejvíce líbily podzemní sirné lázně. Tyto lázně jsou opravdu velmi silné a
horké. Honza vypadal jako vařící se červený rak a já po mužských (opravdu
velmi silných) masážích jako zbitý pes. Jak by také ne, masér byl kus
gruzínského chlapa!
Navštěvujeme různé památky, lanovku nad městem, ale asi nejvíce se nám
líbilo bývalé hlavní město Mtskheta. Gruzie má překrásné kostely, křesťanské
památky a staré pravoslavné chrámy – to vše zaseté do nedotčené přírody.
Jelikož já i Honza máme ke křesťanství blízko, kocháme se. Občas nás místní
křesťané provedli a dali nám výklad. Jen ta angličtina… V zemi zmítané
chudobou a vlivem Ruska se s angličtinou jen velmi špatně domluvíte. Ale
stačí říct, že jste z České republiky a jazyk není problém! Gruzínci mají Čechy
moc rádi, stále nás vnímají jako své vzdálené bratry, hlásí se k nám více než
my k nim.
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Počátek i konec naší cesty v Kutaisi.
S Honzou cestujeme maršrutkou do Gori. Toto město, kde žije pouze 50 000
obyvatel je velmi významné. Starší generace bude vědět, že v roce 1878 se v
Gori narodil diktátor Josif Džugašvili, později jako Josif Vissarionovič
Džugašvili, známý též jako Stalin. Navštívili jsme jeho rodný dům, viděli
vlak, kterým jezdil a prošli kolem velkolepého muzea zasvěceného jeho
životu. Musíme uznat, že jeho jméno je tam stále velmi diskutabilní. Pro
některé Gruzínce byl slavnou, silnou a budovatelskou osobností, pro jiné
diktátor a vrah. Často se s Honzou a místními domorodci bavíme o kultuře,
politice, ale tady jsme raději politické otázky úplně vynechali. Ať už byl Stalin
kýmkoliv, město Gori to významně ovlivnilo a snad díky jeho jménu je toto
město alespoň trochu turisticky navštěvováno. Asi 20 km za městem se
nachází pro nás nejvzácnější a nejkrásnější památka. Já i Honza souhlasíme,
že toto místo je nejzajímavější a nejhezčí bod naší týdenní cesty. Uplisciche je
pevnost a současně jeskynní město v regionu Šida Kartli. Tato skalní plošina
byla lidmi osídlena již v době bronzové.
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Skalní město Uplisciche bylo založeno v 6. století př. n. l. a rozrostlo se na
obchodní centrum na hedvábné stezce s asi pěti tisíci obyvateli. V 1. století
bylo poprvé historicky zdokumentováno. Na tomto místě trávíme několik
hodin, kocháme se, dokonce jsme se tady seznámili s místní domorodkyní, se
kterou si do dnešního dne píšeme.
Naše týdenní putování je pomalu u konce. Vyrážíme tedy do města Kutaisi,
které je poblíž našeho letiště.
V levném cestovatelském hostelu s cenou 15 gruzínských lari (v přepočtu 165
Kč/os/noc) potkáváme partu mladých Poláků, které si pamatujeme z letadla.
Později tyto Poláky potkáváme ještě v gruzínské restauraci, jak si stejně jako
my dávají velmi oblíbený gruzínský „šašlik“ (kousky skopového masa
grilované na cca 40 cm dlouhé špejli). Poláci jsou v našem věku a tak
seznámení bylo na místě. Večer jsme ještě zavítali na gruzínskou diskotéku,
kde se pilo, hodovalo a divoce tančilo. Místní Gruzínci pijí tvrdý alkohol v tak
velké míře, že jim ani proslulí Poláci nestačili. Netrvalo dlouho a museli jsme
pár Poláků doslova odtáhnout zpátky na hostel. Druhý den ráno (vlastně ještě
týž den) nás všechny čekala cesta letadlem zpátky do Polska. No, moc jsme
jim tu cestu nezáviděli.
Gruzie v nás zanechala spoustu zážitků, pohledů na historii a několik
přátelství. Příroda a památky čiší kulturou a respektem k dávným generacím
před námi. Kromě dobrodružných zážitků jsme získali přátelství. Budete-li
chtít navštívit tuto zemi, dejte si pozor! Správný Gruzínec pije jako Dán!
autor: Radim Teodor Bílek, DiS.
štěnovický cestovatel
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Skalní město z 6. stol. př. n. l. Uplisciche.
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Krajina 20 km od Gori.

Rodný dům Stalina v městě Gori.
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